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MC-Top Primer 
(dawna nazwa Emcefix- Haftbrücke) 

Mineralna warstwa sczepna, stosowana do prac w ramach kosmetyki betonu 

Właściwości produktu 

• Gotowa do użycia, wystarczy wymieszać z wodą 

• Jednokomponentowa 

• Nie zawiera rozpuszczalnika 

• Łatwourabialna 

• Możliwość szybkiej dalszej obróbki 

• Zapewnia pewną przyczepność 

Zastosowanie produktu  

• Warstwa zapewniająca przyczepność szpachli wykończeniowych do mineralnych podłoży 

Sposób zastosowania 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, stabilne, nośne i wolne od 

elementów, utrudniających przyczepność. 

Przed nałożeniem warstwy sczepnej należy 

odpowiednio zwilżyć podłoże,  tak aby było matowo 

- wilgotne ale nie całkowicie nasycone wodą. 

Mieszanie 

MC-Top Primer wsypuje się do wcześniej 

odmierzonej wody ciągle mieszając, aż do 

uzyskania jednorodnej, homogenicznej, szlamowej 

konsystencji. 

Czas mieszania wynosi minimum 3 min., do 

mieszania stosuje się mieszarkę wolnoobrotową. 

Na jedno wiaderko 5 kg potrzeba 0,9 – 1,0 l wody. 

Nanoszenie materiału 

Warstwę sczepną nanosi się na matowo-wilgotne 

podłoże za pomocą pędzla lub ławkowca. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, czy na 

nałożonej warstwie MC-Top Primer nie osadza się 

woda. 

Czas urabialności produktu zależy od warunków 

pogodowych. 

W przypadku temperatury podłoża i otoczenia 

mniejszej niż + 5°C prace należy przerwać. 

Wskazówka 

Świeżo nałożona warstwa sczepna nie może zostać 

pozostawiona przez dłuższy czas bez dalszej 

obróbki, ponieważ w ten sposób odparuje z niej zbyt 

dużo wody zarobowej. 

Szpachle wykończeniowe nakłada się na jeszcze 

świeżą wilgotno-matową warstwę sczepną. 
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Właściwości techniczne produktu MC-Top Primer 
Parametr Jednostka miary Wartość  Uwagi 

Czas zachowania własności 

roboczych 

min. ok. 60 przy temp. +20°C 

Zalecane warunki podczas 

stosowania 

°C +5-+35  

Zużycie kg/m² 1,1 na 1 mm grubości 

warstwy 

Ilość wody l 0,9-1,0 na wiaderko 5 kg 

Charakterystyka produktu MC-Top Primer 
Barwa szara 

Zakładowa Kontrola Produkcji ISO 9001/ EN 1504-3 oraz EN 1504-8 

Sposób dostawy wiadro 5 kg; 1 paleta (60 wiader po 25 kg) 

Przechowywanie Przechowywać w orginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres do 

12 miesięcy w suchych pomieszczeniach. Chronić przed przemarzaniem. 

Usuwanie odpadów  W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać 

Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych i mogą różnić się w 

praktyce. Właściwe zastosowanie musi być ściśle określone na podstawie badań wstępnych w warunkach 

oczekiwanych w miejscu zastosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze 

dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie 

uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość 

powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych 

zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki 

budowlanej. 

Wydanie 04/20. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. 

W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność. 


